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OČEKÁVANÝ VÝVOJ VĚKOVÉ PYRAMIDY

hranice 
seniorského 

věku



NADĚJE NA DOŽITÍ PŘI NAROZENÍ A 
KOJENECKÁ ÚMRTNOST 1830-2011

vliv II. světové 
války

vliv ATB

vliv nových 
léků, 

technologií



MORTALITA, NATALITA 1785-2011

bitva u 
Slavkova 

1805

bitva u 
Hradce 
Králové 
1866

I. světová válka, 
španělská chřipka

II. světová 
válka 90. léta



STÁRNUTÍ A BUŇKA 
mutace strukturálního buněčného proteinu laminu 

A/C – laminopatie (skelet jaderné membrány)

negativní ovlivnění: 

svalové buňky

nervové buňky

tukové tkáně

kostní buňky

jaterní buňky

buněk kůže 



STÁRNUTÍ A BUŇKA II

akumulace poškození:

DNA

proteinů

membrán

organel

tvorba nerozpustných agregátů

ztráta schopnosti kompenzovat poškození je 
konečným důsledkem multifaktoriálního procesu 

stárnutí



POSTUP STÁRNUTÍ BUŇKY 

↓dlouho žijící buňky (myokardiální buňka, neuron) jsou 
vystaveny oxidačnímu stresu

↓produkty oxidačního stresu poškozují DNA, membrány a 
proteiny mitochondrií - enzymy

↓nedokonale fungující enzymy mitochondrií kosterního svalstva 
jsou hlavním zdrojem volných kyslíkových radikálů  

↓mitochondriální dysfunkce znamená nedostatečné zásobení 
buněčných struktur a celé příslušné tkáně energií

↓vzniká obrovská mitochondrie,                                                    
v buňce se ukládají                                                     
nedegradovatelné komplexy (lipofuscin)



MYOKARDIÁLNÍ BUŇKA                    
    A OXIDAČNÍ STRES

limitovaná možnost myokardiální buňky neutralizovat následky

kumuluje se poškození mitochondriální DNA – substrát dýchacích 
řetězců

důsledkem je narůstající porucha systolické i diastolické funkce

podpora myokardiální buňky 

  metabolická – koenzym Q10, kyselina alfa-lipoová, Mg-orotat, 
omega 3 nenasycené mastné kyseliny

  fyzickou aktivitou!!!



MYOKARD A STÁRNUTÍ

remodelace síní

regionální zpomalení vedení

regionální nízká voltáž

vzestup resistence svaloviny síní

poškození sinusového uzlu

výsledkem je častá recidivující fibrilace síní

- arytmie 21. století



CÉVNÍ ZMĚNY 

•endoteliální dysfunkce – zvýrazněná zánětlivá reakce 

usnadňující průnik noxy do intersticia

•mediátory zánětu inhibují tvorbu NO snížením aktivity 

NO-syntetázy - vasokonstrikce

•NO - základní 

  protizánětlivý
  antitrombogenní
  vasodilatační faktor
  porucha jeho tvorby je v současné době považována za  
 hlavní stimul proaterogenních pochodů



CÉVNÍ ZMĚNY II

• převaha protrombogenních vlivů 

   zvýšená aktivace i sérová koncentrace fibrinogenu

• snížení aktivity antikoagulačních vlivů

   tkáňového aktivátoru plazminogenu

   trombomodulinu 

↓↓↓

snížení schopnosti zachovat nesmáčivost 
endotelu



VLIV HYPERTENZE

•diastolická hypertenze 

▲celkovou morbiditu a mortalitu

•systolická hypertenze

 ▲ pravděpodobnost výskytu mozkových příhod

•aktivace RAA systému

▲urychlení cévního poškození



SIGNÁLNÍ MOLEKULA CÉVNÍHO 
ATEROGENNÍHO POŠKOZENÍ 

angiotenzin II

hyperaktivní RAAS systém
 - jednou z primárních podmínek 

vzniku kardiovaskulárního 
poškození



RAAS 



TEN U SENIORŮ

důvody - TEN je hlavní příčinou úmrtnosti a dysability 
u starších hospitalizovaných nemocných

incidence TEN je ve skutečnosti 2x vyšší než je 
diagnostikováno

TEP kyčelního kloubu– v 25% hluboká flebitida, ve 3-
4% fatální plicní embolizace (bez profylaxe)

trauma kyčelního kloubu – v 50% TEN, profylaxe 
snižuje o 30-50%

TEP kolenního kloubu – v 60% hluboká žilní 
trombóza, profylaxe snižuje na 5-10%



KOSTERNÍ SVAL VE VYŠŠÍM VĚKU

se zvyšujícím se věkem klesá aktivita transportu elektronů – 
zvyšuje se pravděpodobnost vzniku volných kyslíkových 
radikálů

pokles hladin růstového faktoru                                            
vede k sarkopenii

deficit vitaminu D rozvoj sarkopenie dále urychluje 

nejrychleji mizí svalová vlákna typu II – zvyšuje se riziko 
pádů



CHRUPAVKA VE STÁŘÍ

chondrocyty i matrix chrupavky se pomalu             obnovují 
– absence cévního zásobení, výživa ze      synovie

dochází ke kumulaci poškození za dlouhou dobu jejich života

oxidační stres poškozující chondrocyty současně s redukcí 
růstového faktoru a sarkopenií vede k urychlení rozvoje 
osteoartrózy

osteoartróza je AD kloubní chrupavky  



CHOROBY POHYBOVÉHO APARÁTU

osteoartróza, spondylóza, osteoporóza

nejčastější příčina dysability, nesoběstačnosti, 
imobilizace, bolesti a deprese ve stáří

postihují 60-70% seniorů

terapeutické zásahy by měly mimo jiné zahrnovat 
redukci zatížení, léčbu bolesti, redukci rizika pádů

NÚL antirevmatik



NEURON A MOZEK VE STÁŘÍ 

změny funkce mitochondrií s následným oxidačním stresem 
vedou k metabolickým změnám neuronu

s věkem se vyvíjí kortikální asymetrie, změny distribuce šedé 
hmoty

léze bílé hmoty (WML) se objevují u hypertenze, deprese, 
inkontinence a kognitivního postižení, symptomatologie             
      je závislá na jejich distribuci

WML nelze nadále považovat za nepodstatné nálezy

compliance typu nemocných s detekovanými WML z hlediska 
redukce rizikových faktorů je obvykle velmi nízká

preventivní opatření – antioxidanty, redukce 
hyperhomocystinémie – B12 , folát? vit D, tréning paměti



DEMENCE

AD, vaskulární, smíšené, sekundární                                   
           – B12, D, T3,4

AD - redukce hmoty mozku a počtu neuronů, vývoj 
senilních plak a klubek neurofibril - tangles

redukce enzymové aktivity, pokles produkce acetylcholinu 
zejména v hippokampu (paměť, uchovávání inf.)

tichá epidemie demence – 25-30% seniorů 80+

poddiagnostikovaná, podléčená, obávaná - 
nepřipravenost společnosti



DALŠÍ ORGÁNOVÉ PROJEVY 
STÁRNUTÍ 

• jaterní tkáň – poškození jaterních sinusoidů, pokles 
detoxikační kapacity 

•plicní tkáň – zvýšení podílu vaziva v plicní tkání – pokles 
elasticity, redukce katecholaminergního nervového 
zásobení trachey, bronchiálního hladkého svalstva a 
plicních kapilár, zvýšená náchylnost k infekcím

• ledvinný parenchym – postupný pokles GF o 1,05 
ml/min za rok – vzrůst urey, pokles sérového    albuminu, 
feritinu, hemoglobinu, pokles koncentrační schopnosti, 
chronická subklinická dehydratace



PROJEVY STÁRNUTÍ GIT

ztenčení mukózy 

snížení produkce slin 

zpomalení motility

zvýšení pH žaludeční šťávy

redukce myenterického plexu

změny střevní resorpce

divertikulóza 



STÁRNUTÍ KŮŽE

ztenčení epidermis, ztráta pružnosti

zhoršení prokrvení

zpomalení hojení

redukce mazových a potních žláz

tvorba méně kvalitního kolagenu

ztenčení podkoží



STÁRNUTÍ HEMOPOÉZY A HEMOSTÁZY

snížení funkční rezervy kostní dřeně

myelodysplázie

tendence k hyperkoagulaci – zvýšení aktivity prokoagulačních 
faktorů, stejná nebo nižší aktivita inhibičních faktorů 

pozdní manifestace vrozených koagulopatií

podíl zánětlivé složky na rozvoji AS změn

CAVE!!! přítomnost malignity



ZMĚNY V REAKTIVITĚ ORGANIZMU

zvyšování aktivity leukocytárních intracelulárních 
enzymů jako projev úspěšného stárnutí

obleněná reakce na nociceptivní podněty

obecně pokles schopnosti tvorby protilátek – mnohdy 
nesplněná očekávání pneumokokové vakcinace 

polyklonální a benigní monoklonální gamapatie



DĚKUJI ZA POZORNOST
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